DISTRICTTENTOONSTELLING
ZUID-HOLLAND 2014
GEORGANISEERD DOOR:

VOLIEREVERENIGING

“DE NACHTEGAAL”
HEERJANSDAM
OPENINGSTIJDEN:
18 DECEMBER OPENING OM 19.30 UUR
ZAAL OPEN VANAF 20.00 UUR TOT 22.00 UUR
19 DECEMBER VAN 10.00 UUR TOT 22.00 UUR
20 DECEMBER VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

DISTRICTTENTOONSTELLING

ZUID-HOLLAND 2014
V.V. “DE NACHTEGAAL” HEERJANSDAM
Beste vogelvrienden,
De vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van dinsdag 16
t/m zaterdag 20 december a.s. de Districttentoonstelling van Zuid-Holland bij
Diervoeders W.L. Plaizier aan de Lindeweg 14c te Heerjansdam. Deze
tentoonstelling staat open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van
afdelingen welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde
afdeling in dit district hun ringen besteld hebben.
Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als inzender, hard
nodig. Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar mee. En dat is
nu juist niet onze bedoeling.

DUS DOE MET ONS MEE

PLAATS: W.L. PLAIZIER DIERVOEDERS
LINDEWEG 14C HEERJANSDAM

Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra
prijzen ter beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het
verenigingsklassement (10 hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere
tentoonstelling mee te doen, wij rekenen op u.

Zaal is voor rolstoelen toegankelijk

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze
aanvragen bij onze DTT secretaris Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH
Barendrecht. U kunt de reglementen en het inschrijfformulier rond die tijd ook
vinden op onze website: www.dtt2014.denachtegaalhjd.nl

toegang: gratis

Inlichtingen: 06-12616179

Email: info@denachtegaalhjd.nl

www.denachtegaalhjd.nl
of www.dtt2014.denachtegaalhjd.nl

Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag
16 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur.
Woensdag 17 december: aanvang keuring 9.00 uur.
Donderdag 18 december: Opening T.T. 19.30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur
Vrijdag
19 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag
20 december: T.T. open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Prijsuitreiking 14.00 uur en het uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur.
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT secretaris Raymond Sluiter
of Lex Kaptein.

Raymond: 0180-654039

Lex: Tel. 06-12616179

Email: info@denachtegaalhjd.nl
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.DTT2014.DENACHTEGAALHJD.NL

